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اجلمعة 24 آذار 2017

مقتل 948 مدنياً بني جوليت مفاوضات 
جنيف، %62 منهم على يد احللف 

السوري - اإليراين - الروسي

تصدَّر عمليات القتل احللف السوري - 
اإليراين - الروسي، تالُه تنظيم داعش، 

تالُه التحالف الدويل

تقرير موجز 



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

مــا ُتــران بــه الوقائــع واألدلــة عــر عمليــات التوثيــق الرتاكميــة اليوميــة الــي يقــوم هبــا فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، ُيشــر 
بشــكل اليقبــل الشــك أننــا مل نصــل بعــد إىل مرحلــة احنســار وتقلُّــص األزمــة، فلــم يتخــذ اجملتمــع الــدويل، -حتديــداً الــدول الراعيــة 
ــل احللــُف  لعمليــة التفــاوض- أيــة خطــوات هتــدف إىل احلــدِّ مــن آاثرهــا القاتلــة، هبــدف االنتقــال إىل مرحلــة التفــاوض، ويتحمَّ
الســوري - اإليــراين - الروســي املســؤولية األعظــم ويتصــدر االنتهــاكات بفــارق شاســع عــن بقيــة أطــراف النــزاع، مل يتوقــف الطــران 
احلــريب يومــاً واحــداً عــن قصــف األحيــاء املدنيــة، كمــا ُقِصَفــت العشــرات مــن املراكــز احليويــة املدنيــة، ونــورد يف هــذا البيــان املشــايف 
واملــدارس واألســواق فقــط، وأصبــح احلديــث عــن اإلفــراج عــن املعتقلــن ورفــع احلصــار أمــراً ترفيــاً، وبــدون مراقبــة األمــم املتحــدة 
ابلتعاون مع شــركاء حملين لوقف إطالق النار، وحماســبة منتهكيه فلن يكون هناك هتدئة، ولن يكون هناك أيُّ مســاٍر تفاوضي.

سنســلُِّط الضــوء علــى عمليــات القتــل واالعتقــال وحــوادث االعتــداء علــى بعــض املراكــز احليويــة املدنيــة، وثَـّـق فريــق الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان يف املــدة الفاصلــة بــن بــدء جولــي مفاوضــات جنيــف الرابعــة واخلامســة أي منــذ اإلثنــن 20/ شــباط/ 

2017 حــى اخلميــس 23/ آذار/ 2017 مايلــي:

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0S2F0bmZXWWFRdzg/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

أواًل: القتل خارج نطاق القانون:
مقتل 948 مدنياً، بينهم 192 طفاًل، و91 سيدة )أنثى ابلغة( على يد األطراف الرئيسة الفاعلة، يتوزعون إىل: 

- قوات النظام الســوري )اجليش، األمن، امليليشــيات احمللية، امليليشــيات الشــيعية األجنبية(: 383 مدنياً، بينهم 62 طفاًل، 
و39 سيدة 

- القوات الروسية: 203 مدنياً، بينهم 64 طفاًل، و23 سيدة 
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: 10 مدنيــاً، 

بينهــم 4 أطفــال وســيداتن
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 251 مدنياً، بينهم 25 طفاًل، و8 سيدات
• تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(: 5 مدنيًا

- فصائل املعارضة املسلحة: 13 مدنياً، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات
- قوات التحالف الدويل: 83 مدنياً، بينهم 33 طفاًل، و15 سيدة

اثنياً: حوادث االعتداء على بعض املراكز احليوية املدنية:
ســجلنا اعتــداء األطــراف الرئيســة الفاعلــة علــى 17 مدرســة، و11 منشــأة طبيــة، و5 أســواق يف املــدة الــي يُغطيهــا البيــان، 

توزعــت علــى النحــو التــايل:
- قوات النظام السوري: 9 مدارس، و8 منشآت طبية، و4 أسواق

- القوات الروسية: مدرستن و3 منشآت طبية، وسوق واحد
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش: اعتدى على مدرستن
- فصائل املعارضة املسلحة: اعتدت على مدرستن

- قوات التحالف الدويل: اعتدت على مدرستن
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اثلثًا: االعتقال التعسفي:
وثقنــا يف املــدة ذاهتــا اعتقــال مــا اليقــل عــن 816 شــخصاً، بينهــم 33 طفــاًل، و49 ســيدة )أنثــى ابلغــة( علــى يــد األطــراف 

الرئيســة الفاعلــة، توزعــت علــى النحــو التــايل:
 - قوات النظام السوري: 647 شخصاً، بينهم 24 طفاًل، و43 سيدة.

- قوات اإلدارة الذاتية: 84 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و3 سيدات.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش: 51 شخصاً، بينهم طفالن و3 سيدات.
• تنظيم جبهة فتح الشام: 17 شخصاً.

- فصائل املعارضة املسلحة: 17 شخصاً.

املرفقات:
حوادث قتل املدنين

حوادث االعتداء على املراكز احليوية املدنية
حوادث االعتقال

http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/victims_news-daily_news/
http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/destruction/
http://sn4hr.org/blog/category/daily_news/detainees_news/
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